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 מכרז חיצוני 

 למועצה האזורית חוף אשקלון
 דרוש גזבר מועצה 

              משרה  100%   היקף המשרה:

  חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.  תנאי העסקה:

 ראש המועצה כפיפות: 

   תיאור תפקיד:

    אחריות על ניהול המערך הכספי של המועצה. .1
    אחריות להכנת תקציב המועצה. .2
    אחריות לגביית מסים. .3
    ניהול צוות עובדים.  .4
    ניהול מערכת החשבונות של הרשות. .5
    ניהול המשאבים הכספיים של הרשות. .6
 דה שוטפת מול משרדי הממשלה השונים.עבו .7

  תנאי סף:

  :דרישות תפקיד

בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים : כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון , מנהל עסקים, מדיניות  
ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול, או בעל תואר אקדמי אחר, שסיים קורס הגזברים   ציבורית , מינהל

 ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.  

  :ניסון תעסוקתי

חשבונות, הכנת תקציב,     ניהול  שנות ניסיון תעסוקתי מצטבר בתחום הכספים והגזברות כגון  7לפחות         
  גביה, הכנת דו"חות כספיים וכדומה .חשבות שכר, ניהול  

          
  ניסיון ניהולי 

  הכוונה לניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בנייה וניהול של   -  שנות ניסיון ניהולי  4לפחות 
   5תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים )באופן ישיר או עקיף( בהיקף משמעותי, המונה 

  שניתן בסדר גודל, הדומה לכמות העובדים ביחידת הגזברות עובדים לפחות וככל 
  של הרשות המקומית.

  הערה: העבודה דורשת שעות עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות.
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המועמד שייבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף  
  מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות   וך שנתיים בקורס גזברים ברשויות המקומיות בת 

  המקומית.
  סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים. 

  . 1/2011תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר המנכ"ל  
  

  כישורים אישיים 
  למידה, יכולת קבלת החלטות, כושר אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות, כושר 

ניהול עובדים, יכולת ארגון ותכנון, יחסי אנוש מעולים, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות וייצוג המועצה  
  בפני גורמים חיצוניים.

   
על המועמד לשלוח שאלון אישי שנמצא באתר המועצה תחת הכותרת מכרזים, ולצרף אליו העתקי תעודות  

המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים, קורות חיים מפורטים ומודפסים  כולל רשימת ממליצים, למסור במשרד  
 .  12:00,בשעה  11/2/2020מנהלת משאבי אנוש במועצה עד ולא יאוחר מיום ג' , 

 ות מתאימות תענינה. רק פני
 
 . הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים כאחד   
 

 

 בכבוד רב ובברכה,         

 איתמר רביבו                                                                                                                                               

 ראש המועצה                                                                                                                                               

 
 


